
Optreden als externe compliance officer voor pensioenfondsen (Pw),
beleggingsondernemingen (MiFID II) en beheerders van beleggingsinstellingen
(AIFMD, UCITS)
Opstellen en evalueren van SIRA’s
Uitvoeren gapanalyses MiFID II en AIFMD
Wet- en regelgeving vertalen naar beleid en procedures

Werkervaring
2019-heden        Regulatory Compliance Consultant, Charco & Dique

Diederik 
van Nieuwkerk 
+31 (0)6 11 49 33 45
diederik.van.nieuwkerk@charcoendique.nl

Profiel
De combinatie van mijn achtergrond als toezichthouder en consultant maakt dat ik goed bekend ben
met het wettelijke speelveld waarbinnen financiële instellingen opereren en met de visie van de
toezichthouders. Ik begrijp de wettelijke verplichtingen, maar ook de uitdagingen die hiermee gepaard
gaan voor financiële instellingen. Deze kennis en ervaring pas ik als consultant toe om mijn klanten te
helpen met het behalen en behouden van het gewenste volwassenheidsniveau qua
risicomanagement en/of compliance. Ik ben analytisch sterk en grondig, kan snel schakelen en heb
oog voor de belangen van stakeholders op alle niveaus -van toezichthouders tot onder toezicht
staande instellingen en hun klanten. Hierbij zoek ik actief de dialoog, stel ik waar nodig de kritische
vragen en lever ik op pragmatische wijze een toegevoegde waarde voor mijn klanten. 
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https://www.linkedin.com/in/diederik-van-nieuwkerk/
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Inrichten van risicomanagementfunctie en compliancefunctie
Vervullen rol van externe compliance officer
Adviseren rondom compliance vraagstukken
Opstellen en herijken van beleid en processen (o.a. Wft, Wwft, Pw, PSD2) 
Uitvoeren van (integriteit)risicoanalyses
Compliance en risicomanagement audits naar effectiviteit van beleid en
processen (o.a. compliance functie, risk functie, CDD/KYC, SIRA, zorgplicht,
uitbesteding)
Ondersteuning bij vergunningaanvragen (Wft, PSD2)

Beoordelen van kwaliteit en volledigheid van betrouwbaarheid- en
geschiktheidstoetsingen uitgevoerd door de nationale toezichthouders (NCAs)
Schrijven van een joint proposal samen met het relevante Joint Supervisory
Team (JST)
Actief overleg met NCAs en JSTs. 

Beoordelen van de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en
commissarissen van financiële instellingen (pensioenfondsen, verzekeraars)

Strategische communicatie (DNB Nieuwsbrief Verzekeraars)
DNB Themaonderzoek ‘Verzekeraars: betrouwbaarheid rapportages’
(datakwaliteit)
Bijwerken en opschonen DNB register t.b.v. rapportage naar EIOPA

2016-2019           Senior Consultant, BDO Risk Advisory Services

2015-2016          Toezichthouder Autorisatiedivisie, Europese Centrale Bank

2014-2015          Bedrijfsanalist Expertisecentrum Toetsingen, De Nederlandsche Bank

2012-2013          Medewerker Toezicht - Verzekeraars, De Nederlandsche Bank

Sectoren: pensioenfondsen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen,
betaalinstellingen, kredietverleners, trustkantoren
Disciplines: compliance, integriteit, operationeel risicomanagement, CDD, zorgplicht, privacy
Vaardigheden: stakeholdermanagement, communicatie, omgang met toezichthouders

Expertise
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Externe compliance officer voor verscheidene type financiële instellingen
Haalbaarheidsonderzoek voor een buitenlandse centrale bank
Onderzoek (feitenrelaas) naar besluitvormingsproces bij een bank
Opzetten risicomanagement voor nieuwe kredietverlener en pensioenfonds
Begeleiding vergunningaanvragen Wft, PSD2, AIFMD

Prestaties en projecten

Curriculum Vitae
Diederik van Nieuwkerk

Opleidingen en cursussen
2005-2010                       International Business Administration, VU Amsterdam

Nederlands        Moedertaal
Engels                 C2 (CPE Certificaat)

Talen

Interesses
Squash, wielrennen, geschiedenis


